
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS 

 

2019-2020 m. m. 

1a, 2a, 3a, 4a  klasių mokinių tikybos pamokų 

 

BIRŽELIO 01 - 05 D. MOKYMOSI TURINIO IR PASIEKIMŲ PLANAVIMAS BEI FIKSAVIMAS 

 

Užduotys pateikiamos TAMO dienyne pagal pamokų tvarkaraštį. 

 

 1a klasė 2a klasė 3a klasė 4a klasė 

Tema  Kartojimas.  Kartojimas.  Kartojimas.  Kartojimas. 

Pasiekimai 

 

1. Prisiminsime, ko 

išmokome per mokslo 

metus. 

2. Sinchroninis 

susitikimas per 

ZOOM birželio 03 d. 

10.10 val. 

1. Prisiminsime, ko 

išmokome per 

mokslo metus. 

2. Sinchroninis 

susitikimas per 

ZOOM birželio 03 

d. 10.40 val. 

1. Prisiminsime, ko 

išmokome per mokslo 

metus. 

2. Sinchroninis 

susitikimas per Msn. 

Birželio 03 d. nuo 

11.00  iki 11.45 val. 

1. Prisiminsime, ko 

išmokome per mokslo metus. 

2. Sinchroninis susitikimas 

per Skype  birželio 03 d. 

12.30 val. 

Veiklos 

užduotys 

1. Užduotys raštu iš 

pratybų sąsiuvinio. 

2. Vaizdo medžiagos 

peržiūra. TAMO 

dienyne bus įkeltos 

skaidrės pagal 

pamokos temą. 

3. Internetinės 

nuorodos. 

1. Užduotys raštu iš 

pratybų sąsiuvinio. 

2. Vaizdo medžiagos 

peržiūra. TAMO 

dienyne bus įkeltos 

skaidrės pagal 

pamokos temą. 

3. Internetinės 

nuorodos. 

1. Užduotys raštu iš 

pratybų sąsiuvinio. 

2. Vaizdo medžiagos 

peržiūra. TAMO 

dienyne bus įkeltos 

skaidrės pagal pamokos 

temą. 

3. Internetinės 

nuorodos. 

1. Užduotys raštu iš pratybų 

sąsiuvinio. 

2. Vaizdo medžiagos 

peržiūra. TAMO dienyne bus 

įkeltos skaidrės pagal 

pamokos temą. 

3. Internetinės nuorodos. 

Atsiskaityma

i, 

data 

Atsiskaitymai vyks 

vieną kartą per 

mėnesį. Planuojama 

data: 2020 m. 

gegužės 20 d. (Testo 

forma, kryžiažodis 

arba klausimynas). 

Atsiskaitymai vyks 

vieną kartą per 

mėnesį. Planuojama 

data: 2020 m. 

gegužės  20 d. 

(Testo forma, 

kryžiažodis arba 

klausimynas). 

Atsiskaitymai vyks 

vieną kartą per mėnesį. 

Planuojama data: 2020 

m. gegužės 20d. (Testo 

forma, kryžiažodis arba 

klausimynas). 

Atsiskaitymai vyks vieną 

kartą per mėnesį. Planuojama 

data: 2020 m. gegužės 20 d. 

(Testo forma, kryžiažodis 

arba klausimynas). 

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus. 

Sinchroninio 

susitikimo metu 

pasiaiškinsime 

plačiau. 

Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus. 

Sinchroninio 

susitikimo metu 

pasiaiškinsime 

plačiau. 

Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus. 

Sinchroninio 

susitikimo metu 

pasiaiškinsime plačiau. 

Mokiniai atsakys į pateiktus 

klausimus.  Sinchroninio 

susitikimo metu 

pasiaiškinsime plačiau. 

Atlikimo 

terminai 

Mokiniai vieną kartą 

per savaitę (pagal 

pamokų tvarkaraštį) 

atlieka pateiktas 

užduotis. 

Mokytoja pagal 

poreikį konsultuoja. 

Mokiniai vieną kartą 

per savaitę (pagal 

pamokų tvarkaraštį) 

atlieka pateiktas 

užduotis. 

Mokytoja pagal 

poreikį konsultuoja. 

Mokiniai vieną kartą 

per savaitę (pagal 

pamokų tvarkaraštį) 

atlieka pateiktas 

užduotis. 

Mokytoja pagal poreikį 

konsultuoja. 

Mokiniai vieną kartą per 

savaitę (pagal pamokų 

tvarkaraštį) atlieka pateiktas 

užduotis. 

Mokytoja pagal poreikį 

konsultuoja. 

Konsultacija Nuotoliniu būdu: 

telefonu, ZOOM, 

TAMO dienyne. 

Nuotoliniu būdu: 

telefonu, ZOOM, 

TAMO dienyne. 

Nuotoliniu būdu: 

telefonu, Msn 

(Mesendžeriu),TAMO 

dienyne. 

Nuotoliniu būdu: telefonu, 

SKYPE, TAMO dienyne. 



 


